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Hoofdstuk 0: Voorwoord en Samenvatting 
 

 
 

0.1 Voorwoord  
 

Dit schoolplan is vastgesteld voor de periode 2015-2019. Het geeft op hoofdlijnen weer 
 

� Waarvoor onze school en ons onderwijs staat; 
� Waar we in de komende tijd met ons onderwijs en de schoolontwikkeling naar toe willen; 
� Hoe we dat willen bereiken en met welke middelen. 

 
We hebben het samenstellen van ons schoolplan benut om als team en directie onze visie opnieuw 
te doordenken en te herformuleren. Team gerelateerde onderdelen zijn uitvoerig in het team 
besproken en vastgesteld. Door het brede draagvlak kan ons schoolplan de komende jaren 
fungeren als een kompas voor de keuzes waarvoor we gesteld worden.  
Dit schoolplan houdt ons bij de les en geeft richting aan onze schoolontwikkeling en 
onderwijsverbetering.  
Daarnaast is dit schoolplan ons verantwoordingsdocument richting de onderwijsinspectie. Het is 
vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad. Bij de 
samenstelling van dit schoolplan zijn beknoptheid en overzichtelijkheid steeds ons uitgangspunt 
geweest. 

 

0.2 Samenvatting op hoofdlijnen  

 
Terugblikkend op ons vorige schoolplan (planperiode 2011 – 2015) kunnen we constateren we dat 
we de afgelopen periode veel nieuw beleid hebben geïmplementeerd. In ons veranderingsproces 
stond het ontwikkelen en gebruik maken van kwaliteit centraal. Daarmee hebben we een flinke 
slag gemaakt in de ontwikkeling naar een meer opbrengstgerichte cultuur op school en in de 
groep. We hebben kunnen constateren dat de resultaten van onze school passend zijn bij onze 
populatie. We zijn ons bewust dat we ons moeten blijven inspannen om deze resultaten te 
continueren of te verbeteren. Daarom vervolgen we ook de ingeslagen weg van de 
professionalisering van ons personeel d.m.v. externe en interne deskundigheid. Deze ontwikkeling 
in bekwaamheden blijven we volgen d.m.v. bekwaamheidsdossier (hr –digitaal).  
In de afgelopen jaren is ook veel aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen met de 
kanjertraining , de contacten met de ouders school, de sfeer op school, de digitalisering en de 
invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014. 
 
Bij het volgen van onze missie hebben we in de eerste plaats gekeken naar de opdracht die ons 
schoolbestuur aan haar scholen stelt. De belangrijkste bestuurlijke opdrachten liggen op het gebied 
van de basishouding van de leerkracht, de talentontwikkelingen, de implementatie van passend 
onderwijs met een doorgaande zorglijn van 0 tot 18 jaar. 
Bij het volgen van de visie laten we ons leiden door de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  
In onze visie hebben we aangegeven hoe we binnen het door ons gehanteerde onderwijsconcept 
handen en voeten geven aan het bewerkstelligen van onze missie. 
 

Op basis van een analyse, waarin we gekeken hebben naar onze huidige situatie in relatie met de 
gestelde doelen, staan de komende vier schooljaren de volgende zaken centraal:  
 
- Passend onderwijs  / Handelingsgericht werken (groepsplannen), met een focus  
  op het omgaan met gedragsproblematiek. 
- Taalbeleidsplan: doorgaande lijn lezen, spelling en woordenschat 
- Brede school (talentschool) en doorgaande (zorg)lijn met VO (oa. techniek)  
- Oriëntatie op Tablets  
- Groep doorbrekend werken met niveaugroepen / eigenaarschap leerlijnen bij leerlingen  
 

Klaas Jan Visser, schooldirecteur 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

 

1.1 Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één 
maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het 
schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. 
In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in 1999 vormt de periode 2015-2019 de vijfde 
planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan 
worden gesteld. 
 

1.2 Doel en functie 
Het schoolplan 2015-2019 is het beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op 
2 belangrijke vragen:  

• Waar staan we nu als school (positiebepaling)?  
• Waar willen we naar toe met onze school (schoolontwikkeling)?  

Daarmee is duidelijk dat het schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze 
schoolontwikkeling op de middellange termijn.  
De functie van het schoolplan is meerledig:  

• Intern sturingsdocument (richting, houvast, kompas)  
• Verantwoordingsdocument (interne en externe verantwoording)  
• Ondernemingplan (sturen op doelen, middelen en mensen voor de middellange termijn)  
• Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg)  

 

1.3 Bestuursbeleid 
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft 
ons schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. 
Tegelijkertijd worden in het schoolplan ook schoolspecifieke beleidsvoornemens opgenomen.  

 

1.4 Totstandkoming en tijdpad 
De procedure met tijdpad voor de totstandkoming van dit plan geven we hier op hoofdlijnen weer: 
 

 Wat Wie Wanneer 
1 Procedure uitzetten Kernteam onderwijs   oktober 2014 

2 Keuze voor het format MT   januari 2015 

3 Planning maken Schooldirecteur  februari 2015 

4 
Strategisch beleid uitzetten: 
Missie, visie, SWOT- analyse 

MT en team maart / april2015 

5 
Schrijven conceptversie (algemeen deel) Managementteam en 

onderwijskundig 
beleidsmedewerker 

Maart – mei 2015 

6 
Bespreking Directie, bestuur, team, 

MR 
April 2015 

7 Definitieve versie  Schooldirecteur Mei 2015 

8 Vaststelling bestuur en instemming MR Directie, MR Juni 2015 

9 Verzending/ verspreiding Directie Vanaf juni 2015 

 
   

 

1.5 Vaststelling en instemming 
Het schoolplan 2015-2019 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 
van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, 
conform art. 10b van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 
De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd. 

 

1.6 Integraliteit en samenhang 
Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 
schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht  op de samenhang tussen de 
verschillende beleidsvoornemens. 
Inzetten op rendementsverbetering van een specifiek vakgebied betekent interventies bij 
verschillende kwaliteitsaspecten van het onderwijskundig beleid (primaire proces): leerstofaanbod, 
leertijd, opbrengsten, leerkrachtvaardigheden. Maar kan ook invloed hebben op aspecten van het 
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personeelsbeleid (bijvoorbeeld scholing), het financiële beleid (inkoop expertise, aanschaf 
lesmateriaal) en het kwaliteitsbeleid (borging, systematisch evaluatie van processen en leerling-
resultaten). In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat 
ons daarbij met name om de samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 
WPO) beschreven wil zien in het schoolplan: Onderwijskundig beleid het Personeelsbeleid en het 
Kwaliteitsbeleid. 
 

1.7 Op hoofdlijnen 
Het schoolplan is ons ondernemingsplan waarin we aangeven, waar onze school voor staat 
(schoolprofilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil 
bereiken. Het schoolplan als richtinggevend document leent zich niet voor een vertaling in 
operationele doelen, een gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze planning. 
Daarvoor stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt de 
vertaalslag plaats van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan. 
 

1.8 Leeswijzer  
Het schoolplan kent de volgende indeling: 
Deel 1. Missie / visie (hoofdstuk 2) 

a. Wat is de bestuurlijke missie en visie?  
b. Wat betekent dit voor onze missie en visie op schoolniveau?   
c. Wat willen we bereiken in de komende vier jaar, hoe maken we dit zichtbaar?  

Deel 2: Huidige situatie (hoofdstuk 3 en 4) 
a. Wat is de onderwijskundige context (o.a. leerling-populatie, omgeving en trends)?  
b. Hoe staan we er voor? Wat zijn onze resultaten, hoe waarderen anderen onze school? 

(Schooljaarverslag).  
c. Hoe ziet onze huidige inrichting van het onderwijs er uit (kwaliteitszorg, leerstofaanbod, 

onderwijsleerproces, ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
professionalisering, externe contacten, etc.) en wat is het bestuurlijk beleid t.a.v. deze 
onderdelen?   

Deel 3. Analyse en doelen 2015 – 2019 (hoofdstuk 5 en 6) 
a. Analyse: hoe verhoudt zich de huidige situatie zich tot de gewenste situatie? Waar moeten 

we de komende jaren aan werken om onze missie te verwezenlijken?   
b. Wat zijn onze doelen voor de komende 4 jaar, ondergebracht in een 4-jarenplanning met 

aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren (PDCA).  
 

1.9 Verwijzing  
Onze school beschikt over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd 
beleid in bestaande documenten zullen we in het schoolplan volstaan met een verwijzing naar deze 
documenten. Deze documenten zijn een nadere uitwerking van dit schoolplan. Feitelijk derhalve 
bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar 
door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
Voor een overzicht van deze documenten zie Hoofdstuk 7: Verwijzingen. 
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Hoofdstuk 2: Missie en visie 
 

 

 

2.1 Levensbeschouwelijke identiteit 
 

Onze school is een protestants-christelijke school met een open karakter.  
De christelijke waarden en normen, die door de bijbel worden aangereikt,  zijn uitgangspunt in 
onze manier van omgang en in ons werk. 
 
We willen, gekoppeld aan onze missie, de missie van Stichting Palludara  
(zie 2.2 en 2.3) en onze visie, het levensbeschouwelijke aspect vormgeven door: 
 

• Ons in te zetten voor een prettige en veilige sfeer. 
• De schooldag te beginnen met onze godsdienstmethode Trefwoord en eindigen met chr. 

liederen en / of gebed. 
• Het vertellen van bijbelverhalen en spiegelverhalen vanuit Trefwoord 
• Het organiseren van gezamenlijke vieringen rond de chr. feestdagen 
• Een goed contact te onderhouden met de plaatselijke kerk. Samen organiseren van een 

jaarlijkse school - kerkdienst.  
• Te sparen voor goede doelen / projecten  
• Het geven van speciale lessen in de bovenbouw over wereldgodsdiensten 
• Verantwoordelijkheid te nemen en de kinderen te leren zich verantwoordelijk op te stellen. 
• Openheid, verdraagzaamheid, (zelf)respect en vertrouwen in onze dagelijkse 

schoolafspraken op te nemen. (Kanjertraining) 
• Speciale lessen te geven in sociale vaardigheden, waardoor kinderen leren hoe je ook 

moeilijke situaties positief kunt benaderen. (Kanjertraining) 
• Rekening te houden met ieders culturele achtergrond en begaafdheid. 
• De kinderen te leren samenwerken 
• Te werken aan een goede wisselwerking tussen ouders en school. 

 
 

 

2.2 Bestuurlijke missie en visie  
 

Missie stichting Palludara: 
Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de 
ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Palludara wil kinderen door middel van 
ons onderwijs de gelegenheid bieden om zich optimaal te ontplooien, zodat ze zelfstandig en 
samen met anderen kunnen participeren in een snel veranderende, pluriforme samenleving. 
 

Visie stichting Palludara: 
Leerlingen 

Binnen het onderwijsaanbod van de scholen van  Stichting Palludara staat het kind centraal. De 
organisatie en inhoud van het onderwijs krijgen vorm vanuit de behoeften en mogelijkheden van 
het kind. Onderwijs dient op maat te zijn. Als basis geldt daarvoor een pedagogisch klimaat dat 
veiligheid, geborgenheid en uitdaging biedt. Dit alles gebaseerd op de protestants christelijke 
waarden en normen. 
Het onderwijsaanbod binnen de scholen van Palludara is samenhangend, aansluitend en houdt de 
doorgaande ontwikkellijn van het kind aan. Voor de leerlingen wordt een onderwijscontinuïteit 
gerealiseerd die start bij de plaatsing en loopt tot aan het moment dat de leerling de school 
verlaat. Het onderwijsaanbod dient daarbij een goede basis te zijn en aansluiting te geven bij het 
voortgezet onderwijs. De onderwijskundige dimensie richt zich op de sociaal-emotionele, creatieve- 
en cognitieve vorming. Niet alleen de kerndoelen, maar ook de ontwikkeling van het kind stuurt het 
onderwijsproces. Daarvoor maakt men onder andere gebruik van moderne methodes en 
hulpmiddelen.  
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Personeel 

Palludara kenschetst zich als een organisatie die de condities schept waardoor het personeel 
optimaal functioneert en de deskundigheid en competenties maximaal worden ingezet. Hierdoor 
kan kwalitatief hoogstaand onderwijs gegeven worden. Palludara geeft haar personeel de kans om 
zich door middel van scholing verder te ontwikkelen.  
Bij aanname van personeel wordt gelet op de professionele kwaliteit als leerkracht. Ook wordt er 
op gelet dat de benoemden positief zijn betrokken bij het christelijk geloof en dat zij de bijbel als 
grondslag hanteren voor het vormgeven van het onderwijs. 
 
Ouders 

Het onderwijs aan de leerlingen krijgt vorm vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid met ouders, 
met respect voor ieders rol. Een goede samenwerking tussen school en ouders is daarbij van groot 
belang. 
Dit om in gezamenlijkheid de kinderen te laten ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige en 
zelfverantwoordelijke mensen die op een volwaardige manier een plaats in onze dynamische 
samenleving kunnen innemen.  
Op onze scholen zijn alle kinderen welkom met als uitgangspunt, dat ouders instemmen met de 
christelijke normen en waarden en deze respecteren. 
 
Organisatie 

Palludara wordt zodanig ingericht dat er sprake is van een duidelijke, transparante organisatie. 
Open communicatie is het uitgangspunt. De scholen  moeten binnen de gezamenlijk vastgestelde 
kaders van de collectieve ambitie, autonoom en slagvaardig kunnen werken aan hun 
onderwijskwaliteit. 
Palludara ziet het als taak om de scholen en individuele leerkrachten dusdanig toe te rusten, dat zij 
kunnen inspelen op de open samenleving waar wij deel van uitmaken. 
Dit alles binnen de financiële en wettelijke kaders die de overheid aan de scholen oplegt. 
 
 

Motto Stichting Palludara: 

Ons onderwijs doet elke parel glanzen. 
 
 

2.3 Missie en visie / onderwijsconcept van onze school 

 
De missie van cbs De Earste Trimen is:   
     
“Vertrouwen in de kracht van het kind” 
 
Onze visie: 

o We bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving. 
o Op onze school krijgen kinderen de kans om te groeien in hun talenten. 
o Onze leerlingen zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag en leren. 
o We begeleiden onze leerlingen naar zelfstandigheid.  
o We werken groep doorbrekend op sociaal en cognitief niveau. 
o We leren onze leerlingen samenwerken d.m.v. coöperatieve werkvormen. 
o We besteden veel aandacht aan de creatieve vorming van de leerlingen. 
o We brengen onze leerlingen in aanraking met waarden en normen vanuit de christelijke 

levensovertuiging. 
o We leren onze leerlingen respect te hebben voor andere levensovertuigingen en culturele 

achtergronden. 
o Vieren met de leerlingen vinden wij belangrijk.  
o We zijn een school, die openstaat voor ouders en hen ziet als partners. 
o We besteden onze leertijd efficiënt. 
o We stellen heldere en ambitieuze leerdoelen. 

 
Dalton elementen in een adaptieve school 

Het onderwijs op CBS De Earste Trimen  kenmerkt zich door de ruimte die het biedt voor de grote 
verschillen tussen de leerlingen.  
Die grote verschillen zijn zichtbaar in de werkhouding, het werktempo, het niveau, de interesse, 
het maatjesleren en de mate van vrijheid die de leerlingen aankunnen. 
Bovenstaande kenmerken uit het Daltononderwijs hebben nu een vaste plek gekregen in het 
onderwijs van groep 1 tot en met groep 8.
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Hoofdstuk 3: Schoolprofiel 
 

 

3.1 Onderwijskundige context               
 

 
Bestuurlijke 
context 

 
 

Onze school maakt deel uit van de stichting Palludara. Deze stichting is in 2011 ontstaan 
uit een bestuurlijke fusie tussen voormalig PCBO Wymbritseradeel en Spectrium. De 
stichting bestaat uit zestien scholen voor primair onderwijs die allen in de gemeente 
Súdwest-Fryslân gevestigd zijn. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond  en 
onderwijsconcept. 
Voor uitwerking van de missie en visie van ons bestuur verwijzen wij naar het 
strategische beleidsplan 2015- 2019.  
 

Schoolomgeving / 
samenwerking 

� De school is gelegen in een dorp.   

� De school staat in een sociaal sterke buurt 

� De school is onder één dak gehuisvest  met de peuterspeelzaal in een MFC. 

� De ouderbetrokkenheid is gemiddeld. 
� De opkomst bij informatieavonden over leerling prestaties is hoog. 
� De opkomst bij informatieavonden over de schoolontwikkeling is laag. 
� Ouderbetrokkenheid vindt vooral plaats in de vorm van meehelpen bij activiteiten. 
� Sinds het schooljaar 2013-2014 organiseren we jaarlijks ouderpanels.  
� We brengen de ouders zoveel mogelijk via e-mail op de hoogte van nieuws en 

ontwikkelingen. 
� De school start met ingang van het schooljaar 2015-2016 met het continurooster.  
� Dit biedt kansen voor een Brede School met een naschools aanbod.  

 

Kengetallen 
leerlingen 

• Op 01-10-2014 telde cbs It De Earste Trimen 85 kinderen.  
• Het percentage gewogen leerlingen bedraagt 6 %. 
• Het wegingspercentage is dalend 
• Het percentage leerlingen van allochtone afkomst bedraagt 0% 
• Het leerlingaantal is dalend. 
• Bij 3,5 %  leerlingen is dyslexie officieel vastgesteld.  
• Ongeveer 80 % wordt Friestalig opgevoed. 
• Wij hebben momenteel geen rugzakleerlingen (Cluster 2) 

 

 
 

Sociale context en 
kenmerken 

leerlingenpopulatie 
 

� Onze leerlingen zijn afkomstig uit Nijland en directe omgeving. 
� Onze leerlingen zijn afkomstig uit de directe schoolomgeving 
� Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de identiteit 
� Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld. 
� Een relevante ontwikkeling is dat er geen grote nieuwbouwplannen zijn voor de 

komende jaren. 
� Alle kinderen kunnen de Friese taal verstaan.  
� Nijland is georiënteerd op Sneek en Bolsward 
 

 
Onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen 

 
 

Kijkend naar karakteristiek van de leerlingenpopulatie hebben onze leerlingen behoefte 
aan: 
• Uitdaging in Brede Talentontwikkeling  
• Een gestructureerde aanpak voor gedragsproblematiek 
• Een aanbod dat tegemoet komt aan de verschillen tussen de leerlingen: 

- Aanbod meer - en hoogbegaafden 
- Aandacht voor spelling, technisch en begrijpend lezen 
- Inzet van Tablets 

 

 
Zie tevens: http://www.scholenopdekaart.nl/ 
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3.2 Context (landelijke) trends en ontwikkelingen 
 

 

 

 
 

Trend 
 

 
Relevante Items 

 

1 Passend Onderwijs 

� Samenwerking met (jeugd)zorg; (gebiedsteams) 

� Handelingsgericht en planmatig werken: 

� Onderwijs Ondersteunings Profiel (SOP); 

� Het samenwerkingsverband legt een dekkend aanbod vast in een Regionaal 

Ondersteuningsplan;  

� Leraren beter toegerust om met diversiteit in de klas om te kunnen gaan; 

� Grenzen aan de zorg; 

� Profilering van de school i.k.v. Passend Onderwijs 

 

2 Brede School 

� Samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met 
opgroeiende kinderen; 

� Diverse participanten: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzaal; 
bibliotheek, sportschool, muziekschool en andere instellingen; 

� Richt zich op het vergroten van ontwikkelkansen van kinderen. 
� Samenwerking met VO 

 

3 Krimp  

� Sterke daling leerlingaantallen in de komende jaren 
� Gevolgen voor financiering; 
� In stand houden kwaliteit van onderwijs; 
� Bestuurlijke samenwerking; 
� Brede School, regionale kindcentra; 
� Doorbreken jaarklassensysteem (Kansrijke Combinatiegroepen) 

 

4 Excellentie 

• Predicaat Excellentie;   
• Inspectiekader excellentie; 
• Excellente leerlingen; 
• Excellente leerkrachten; 
• Talentontwikkeling; 
 

5 
Opbrengstgericht 

leiderschap 

� Gemeenschappelijke missie/visie die actief wordt uitgedragen; 
� Visie en doelstellingen gericht op hoge leerling-prestaties; 
� Hoge verwachtingen qua leerresultaten; 
� Zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen; 
� Onderwijskundig leiderschap; 
� Continu streven naar hoog leerniveau van leerlingen; 
� Bescherming onderwijstijd; 
� Monitoren vorderingen leerlingen en resultaten delen; 
� Leerling-vorderingen gebruiken voor verbetering lesprogramma; 
� Erkenning van prestaties van leerlingen en personeel; 
� Professionele ontwikkelingskansen en faciliteren lerende organisatie. 
 

 
6 

 

Partnerschap met 

ouders 

 

• Onderwijskundig partnerschap; 
• Pedagogisch partnerschap; 
• Didactisch partnerschap; 
• Draagvlak onder ouders voor ontwikkelingen in het onderwijs en voor de 

eigen inzet bij het leerproces van hun kind (onderwijsondersteunend gedrag 
van ouders); 

• Ontwikkelen van school als leergemeenschap; 
 

7 
Nieuwe 

vaardigheden 

• Diversiteit in intelligentie; 
• Ontwikkelen van onderscheidende talent; 
• Vaardigheden voor de toekomst, zoals digitale vaardigheden, samenwerken 

en communicatie. 
 

8 Sociale veiligheid  

• Veiligheidsbeleid; 
• LVS sociale competenties; 
• Waarderingskader inspectie sociale competenties; 
• Commissie beoordeling evidence based anti pestprogramma’s (Min OCW); 
• Gebruik sociale media. 
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9 
 

Anders nadenken 

over leren  

• Veranderende rol van de leerkracht (coach) 
• Oriëntatie op tablets (Snappet) 
• E-learning 
• Kinderen leren meer buiten school dan in de school; 
• Eigenaarschap van leerlingen (portfolio). 

• Waarderen van creativiteit  

 

10 
 

Andere tijden 

• Continurooster; 5 – gelijke dagen model 

 
 

 
11 
 

Professionalisering  
• Collegiaal leren; 
• Flitsbezoeken. 

 

 
12  
 

Toezicht- en 

waarderingskader 

• Centrale Eindtoets; 
• Nieuw toezichtskader Onderwijsinspectie 
• beoordeling ontwikkeling leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
• Waardering sociale competenties. 
 

 
13 

Autonomie van de 

leerkracht 

• Professionals hoeven niet te worden aangestuurd; 
• Uitgaan van vertrouwen in het professioneel handelen; 
• School moet leerkracht de ruimte geven; 
• Geen afrekencultuur; 
• Academisch opgeleide leerkrachten. 

 

 

 

 

3.3 Kwaliteitsprofiel van onze school 
 

 

3.3.1 Opbrengsten 

 

Eindopbrengsten 

 

Ongecorrigeerde standaardscore: 
 
2015: 534,5 
2014: 537,4 
2013: 535,7 
2012: 535,3 
2011: 534,3 
 
We constateren dat de eindopbrengsten vanaf 2012 t/m 2014 boven het landelijk gemiddelde 
scoren. De score van 2015 scoort onder het landelijke gemiddelde. Dit is conform de verwachting 
van het lvs bij deze jaargroep. 
Bij de analyse over de afgelopen jaren blijkt dat Taal lager scoort dan rekenen. Net als bij de 
tussenopbrengsten is spelling van niet-werkwoorden een onderdeel dat extra aandacht nodig heeft. 
Daarnaast komt ook woordenschat als actiepunt naar voren. In de afgelopen jaren zijn op beide 
onderdelen al interventies ingezet, waar we in de komende jaren mee verder gaan. 
 
Bij de specifieke analyse van de meest recente eindtoets in 2015 geldt het volgende: 
- Er hebben 13 leerlingen meegedaan aan de eindtoets. De gemiddelde score is 533.  
Bij één leerling geldt dat naar inspectienormen de score niet mee hoeft te tellen voor deze 
gemiddelde score. Na aftrek van deze score is het schoolgemiddelde 534,5.  
- Zowel taal als rekenen zitten onder het landelijk gemiddelde. Taal scoort wederom lager dan 
rekenen. 
- Bij taal zijn “begrijpend lezen”, “opzoeken” en “schrijven” positieve uitschieters. “Grammatica” is 
een negatieve uitschieter.  
- Bij rekenen zijn “getallen” en “verbanden” positieve uitschieters. “Meten en meetkunde” is een 
negatieve uitschieter.  
- In het aanbod voor de komende schooljaren zullen we rekening houden met deze 
aandachtspunten. 
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Uitstroom 

 

2014-2015: 
Basis Beroeps onderwijs   1 leerling 
Basis – kader Beroeps onderwijs  3 leerlingen 
Gemengde theoretische leerweg          2 leerlingen 
HAVO:      6 leerlingen 
VWO:      1 leerling 
 
2013-2014: 
VMBO: 
Gemengde theoretische leerweg          4 leerlingen 
HAVO/VWO:     7 leerlingen 
 
2012-2013:  
VMBO: 
Basis Beroeps onderwijs   1 leerling 
Kader Beroeps onderwijs   3 leerlingen 
Gemengde theoretische leerweg          3 leerlingen 
HAVO/VWO:     8 leerlingen 
 
2011-2012: 
VMBO: 
Basis Beroeps onderwijs met LWOO  1 leerling 
Basis – kader Beroeps onderwijs  4 leerlingen 
Gemengde theoretische leerweg          3 leerlingen 
HAVO/VWO:     3 leerlingen 
VWO:      2 leerlingen 
 
 

Tussenopbrengsten (zie Cito LVS) 
 
Twee keer per schooljaar worden de tussenopbrengsten a.h.v. van het cito-lvs besproken. Als we 
de trendanalyses van de afgelopen 5 jaren analyseren dan ontdekken we een stijging bij het 
aanvankelijk lezen in groep 3. Hier is een interventie gepleegd d.m.v. externe ondersteuning.  
De trend in het begrijpend lezen vertoont een negatief beeld in de groepen  5 t/m 8. We zien hier 
een link met het technisch lezen en de woordenschat.  
 
Acties:   

- In de komende schooljaren zal er extra aandacht zijn voor het voortgezet technisch lezen, 
met name in de groepen 4, 5 en 6. Er wordt een doorgaande lijn gecreëerd in de analyse, 
het aanbod en de tijdsplanning. In de schooljaarplannen wordt dit verder uitgewerkt. 

-  In de komende jaren zal de afgesproken doorgaande lijn voor de woordenschat 
gecontinueerd worden. Daarnaast zal de methode “woorden in de weer” geïmplementeerd 
worden. 

- In de komende schooljaren zal het werken vanuit het 5 - fasen stappenplan gecontinueerd 
worden,  waarbij gedacht wordt vanuit klanken naar tekens.  In de schooljaarplannen 
wordt dit verder uitgewerkt.  

-  
 
3.3.2 Resultaat zelfevaluatie 

 

SON Kwaliteitskaarten (nog openstaande acties) 

 

Kwaliteitskaart “contacten met ouders”: 
- visie ontwikkelen op het omgaan met huiswerk 
 
Kwaliteitskaart “pedagogisch klimaat”: 
- zorgen voor minimaal twee geschoolde bhv-ers  
 
Kwaliteitskaart “didactisch handelen”: 
- Verwerken methode gebonden toetsen in Parnassys  
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Kwaliteitskaart “leerstofaanbod”: 
- Doorgaande lijn / afspraken in aanbod voor begaafde leerlingen 
 
Kwaliteitskaart “kwaliteit in de onderbouw”: 
- Ontwikkelen van een visie op het jonge kind 
- Overleg met voorschoolse opvang over de materialen en methoden 
- Creëren van hoeken voor technische vaardigheden  
 
Kwaliteitskaart “professionalisering”: 
- Overgang 2-3 (overleg tussen de leerkrachten) 
- Coaching en ondersteuning voor beginnende leerkrachten  
 
Kwaliteitskaart “interne contacten” 
- Toevoegen van de doelen en belang van de agendapunten 
- Coaching en ondersteuning voor beginnende leerkrachten 
 
Kwaliteitskaart “externe contacten” 
- Vaste overdrachtsmomenten tussen peuterspeelzaal en basisschool (Brede School) 
- Doorgaande lijn PO – VO 
- Zorgplan Stichting Palludara bespreken met team 
 
 

SWOT 

Tijdens de PV – kwaliteit op 19-03-2015 heeft het team een SWOT –analyse gemaakt. Hier zijn de 
volgende actiepunten uit naar voren gekomen: 
1 De kansen benutten die tablets bieden aan ons adaptief onderwijs 
2 Meer tijd voor talentontwikkeling inplannen. Kans voor een brede school.  
3 Expertise binnen het team voor rekenonderwijs benutten (dyscalculie) 
4 Groep doorbrekend werken 
5 Ouderbetrokkenheid vergroten binnen duidelijke kaders voor de ouders. 
Deze actiepunten komen terug in onze doelen in hoofdstuk 5.2 
 
Schooljaarplan 

 

Nagenoeg alle evaluatiepunten vanuit het schooljaarplan staan al verwoord onder de doelstelling in 
hoofdstuk 5.2.  
In het afgelopen schooljaar is besloten tot invoering van een continurooster. Deze wordt ingevoerd 
in het schooljaar 2015-2016. In de komende jaren zitten we in de implementatiefase.  

 

 

3.3.3 Waardering Inspectie 

 

Hieronder noemen we de beleidsconsequenties naar aanleiding van door anderen uitgevoerde of 
geïnitieerde evaluaties en onderzoeken: 

� Inspectie van het onderwijs – Rapport Onderzoek 01-03-2011 
 
 

 Beleidsconsequenties voor de schoolplanperiode 2011-2015 
1 De inspectie stelt vast dat in meerdere handelingsplannen de analyse van tegenvallende 

resultaten te algemeen zijn. 
2 Begrijpend lezen: de analyses ontbreken 
3 In de groepen 1 en 2 verwacht de inspectie dat leraren naast genormeerde toetsen, een 

gestandaardiseerd observatie-instrument hanteren waarmee de ontwikkeling breed, maar 
tenminste op de gebieden taal en rekenen/wiskunde systematisch gevolgd kan worden. 

 
De hierboven genoemde beleidsconsequenties zijn in de afgelopen jaren opgepakt en uitgevoerd. 
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3.3.4 Waardering ouders en leerlingen  

 

OTP 2014 

Uit de oudertevredenheidspeiling komen de volgende aandachtspunten naar voren: 
- Veiligheid op weg naar school 
- Begeleiding van leerlingen met problemen 
- Omgang van de kinderen onderling / aandacht voor pestgedrag 
- Rust en orde in de klas 
- Aandacht voor goede prestaties 
 

LTP 2015 

Uit de leerling tevredenheidpeiling van februari 2015 onder de leerlingen van groep 7 en 8 blijkt 
dat de kinderen erg tevreden zijn over de school.  
- Ze noemen wel dat er te weinig speelruimte op het plein is. Ze zijn echter wel positief over het  
  zich vermaken tijdens de pauzes.  
- 30% noemt dat niet alle kinderen zich aan de regels op school houden 
- Een actiepunt is dat we moeten zorgen voor uitdagende extra opdrachten voor kinderen, als  
  ze klaar zijn met hun taken. Dit past bij onze actiepunten voor het hoogbegaafdheidbeleid. 
 

Leerlingenpanel 

Het leerlingenpanel geeft aan dat ze graag het werken met tablets willen uitproberen. 
 

Ouderpanels 
- Ouderpanel over “pesten” (2013-2014):  
De tip van de ouders aan het team is om heel duidelijk naar het individuele kind te blijven 

kijken. Het is heel goed dat er duidelijke omgangsregels zijn, maar voor sommige kinderen is 

het lastig om zich altijd aan deze afspraken te houden. Probeer daar doorheen te kijken, zonder 

ze als uitzondering te behandelen. 

- Ouderpanel over “de begeleiding van kinderen met problemen” (2014-2015) 
Wat zouden de ouders graag anders zien? 

    - Dat de leerkracht sneller contact opneemt als er iets niet goed gaat, qua leerproblemen of    

       gedrag. 

    - Mogelijkheid om kennis te maken met een nieuwe leerkracht of een langdurige invaller.  

 

 
3.3.5 Resultaat Visitatie 

 

Audit opbrengst gericht werken taal   School aan Zet  schooljaar 2013-2014 
(uitgevoerd door bureau Meesterschap) 

 
Naar aanleiding van de bevindingen / observaties is een ontwikkelagenda gemaakt, welke is 
vastgesteld en goedgekeurd in mei 2014. (zie ontwikkelagenda) 
De specifieke ontwikkelpunten /doelen zijn terug te vinden in hoofdstuk 5.2.  
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Hoofdstuk 4: Inrichting van het onderwijs 
 

 

 

4.1 Zorg voor Kwaliteit 
 
Definitie kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is voor ons 

1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 

2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 

3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 

4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 

 

Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten 

1 Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de 
bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het 
uitgangspunt voor onze zorg voor kwaliteit. 

2 Collectief proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals op de werkvloer betrokken (directie en 
 teamleden). 

3 Rol directie De directeur heeft de regierol bij de uitvoering van kwaliteitszorg. 
4 Schoolverbetering Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van  

� positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze 
manieren) en  

� schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatig 
uitvoering). 

5 Cyclische werkwijze Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg op basis van de PDCA-cirkel. 
6 Systematische 

evaluatie 
Wij evalueren jaarlijks systematisch : 

� onze opbrengsten ; 
� het leren en onderwijzen op onze school. 

Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 
7 Toezichtkader 

inspectie 
Wij betrekken de kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht 
nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg. 

8 Professioneel 
handelen 

Bij de kwaliteitsborging en –verbetering is het professioneel gedrag/handelen van 
op de werkvloer het uitgangspunt. Daarmee koppelen wij kwaliteitszorg aan 
professioneel gedrag.  

9 Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie zoals 
geformuleerd in het schoolplan 

 

 

1. Bestuursbeleid 
 

Ons bestuur voert actief beleid door zorgvuldige bewaking van de gewenste kwaliteit op de scholen 
met behulp van jaarlijkse monitoring van: 

- algemene gegevens (leerlingpopulatie, personeelsgegevens) 
- opbrengstgegevens (eind- en tussenopbrengsten, vervolg loopbaan VO) 
- gegevens zorg & begeleiding (leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanuit IAL, 

SBO- verwijzingen etc.) 
- kwaliteit van het onderwijs en leerlingenzorg (onderwijsleerproces, zorg & begeleiding, 

aanbod) 
 
Voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school stelt het bestuur activiteiten 
vast zoals: 

- strategisch beleidsplan 
- jaarverslag 
- PB gesprekkencyclus 
- Vroegsignalering (Parnassys) 
- Schoolbezoek 
- Managementcontract 
- (personeels-) enquêtes  
- Risico Inventarisatie & Evaluatie 
- Scholingsbeleid 
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4.1.2 Schoolbeleid kwaliteitszorg 
 

De inrichting van onze kwaliteitszorg 

 Instrument / systeem  Betrokkenen Frequentie / systematiek  
1 SON Kwaliteitskaarten Directie, team Continu  

2 
Tevredenheidpeilingen Ouders, leerlingen, team, 

directie, MR 

Minimaal één keer per vier jaar 

3 Groepsbezoeken directeur  Directie en team  Minimaal twee keer per jaar 

4 Gesprekkencyclus  Directie en team Minimaal twee gesprekken per jaar 

5 
Trendanalyses cito Directie, intern begeleider, 

team 

Twee keer per jaar 

6 
Analyse opbrengsten cito  Onderwijskundig 

beleidsmedewerker, directie, 

intern begeleider, team 

Twee keer per jaar 

7 RIE Directie, team, bestuur en MR Eén keer per vier jaar 

 8 Ouderpanels Directie, ouders, team Minimaal één keer per jaar 

 9 Leerlingenpanels Directie, leerlingen, team Drie keer per jaar 

10 Schooljaarplan / verslag Directie, team, MR Eén keer per jaar 

 
Notities  

Doel: professionalisering leerkrachten in zelfreflectie en analyseren van problemen /achterstanden. Deze 
professionalisering dient het PDCA op groep- en kindniveau. De eerste gesprekspartner voor de leerkrachten 
hierbij is de interne begeleider, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van collegiaal overleg en ambulante 
begeleiding vanuit de Stichting. 

 
 

4.2 Onderwijs en Leren 

 
Leerstofaanbod: onze uitgangspunten 

 

Wij hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 

2. dat voldoet aan de kerndoelen; 

3. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 

4. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 WPO); 

5. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8; 

6. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 
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4.2.1 Leerstofaanbod 

 
Ons leerstofaanbod 

Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht. 
 

 

 
 

Vak-/vormingsgebied 
 

Aanbod/methode Aangeboden in groep 

Kerndoelen 
& 

Referentie-
niveaus 

Vervan-
gings- 
jaar 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee  

1. Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid Schatkist x x         2016 

    - Beg. gecijferdheid Schatkist x x         2016 

    - Spel/soc.em.vorming Schatkist en andere materialen x x          

    - Motorische ontw. Bewegen in het speellokaal x x          

2. Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen   x        2018 

   - Voortg. techn. lezen Materialen duolezen, Ralfilezen, enz. 

Luc Koning 

  x x x x x x x   

   - Begrijpend lezen Nieuwsbegrip-XL    x x x x x x   

   - Taalmethode Taal Actief    x x x x x x  2017 

   - Schrijfmethode Pennenstreken  x x x x x     2019 

   - Woordenschat Nieuwsbegrip XL (+ Taal Actief)    x x x x x x   

   - Spelling Taal Actief    x x x x x x   

3. Engels Take it Easy       x x x  2019 

4. Fries Studio F x x x x x x x x x  2018 

5. Rekenen/Wiskunde Wereld in getallen   x x x x x x x  2021 

6. Kennisgebieden  

 

   - Aardrijkskunde De Blauwe Planeet     x x x x x  2016 

   - Geschiedenis Brandaan     x x x x x  2012 

   - Biologie/Natuur Leefwereld   x x x x x x x  2018 

   - Verkeer OVEF, JVK     x x x x x   

   - Maatsch. Verh. SchoolTV, Zapp weekjournaal    x x x x x x   

   - Geest. stromingen Trefwoord x x x x x x x x x   

   - Techniek Techniektorens x x x x x x x x x   

             

7. Expressieactiviteiten  

 

   - Handvaardigheid Moet je doen   x x x x x x x  2025 

   - Tekenen Moet je doen   x x x x x x x  2025 

   - Muziek Moet je doen x x x x x x x x x  2023 

   - Dans/Drama Met je doen x x x x x x x x x  2013 

8. Lichamelijke oefening Bewegingsonderwijs x x x x x x x x x   

9. Soc. em. vorming Div. materialen, Trefwoord x x x x x x x x x   

10. Godsdienstige vorming Trefwoord x x x x x x x x x   
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4.2.2 Ons Onderwijsleerproces 

 

De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Groepering  van de 
leerlingen 

We werken met homogene groepen. Uitgangspunt hierbij is convergente 
differentiatie. We hanteren de doelen behorende bij de methode.  
In verband met het  leerlingenaantal werken we met de combinatiegroepen 
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Waar mogelijk is er een gelijk aanbod voor beide groepen 
(met name bij beeldende vorming, gymnastiek en de kennisvakken). 

2 
 

Duidelijke uitleg* Wij hanteren het directe instructiemodel. De kinderen worden hier actief bij 
betrokken.  
 

3 
 

Taakgerichte 
werksfeer*  

We hanteren dagplanningen, weekplanningen en taakbrieven. Bij 
groepsbezoeken wordt specifiek gekeken naar de taakgerichtheid. 

4 
 

Actieve 
betrokkenheid van 
leerlingen* 

Gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen bij de instructie. 
Invoering tablets (Snappet) 
Aandacht voor talenten kinderen.  

5 
 

Afstemmen en 
differentiëren 

In de groepsoverzichten en de groepsplannen zijn de afstemming in instructie 
en de differentiatie in verwerking duidelijk beschreven. 
We maken gebruik van methodes met basis, herhaling en verdieping. 
In groep 1/2 werken we vanuit een beredeneerd aanbod. 

6 
 

Feedback  Onze feedback is gericht op zowel de inhoud (wat), als op het proces (hoe, 
oplossingsstrategie).  
We zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk feedback krijgen. Het toekomstige 
werken met Snappet gaat hier een grote bijdrage aan leveren.  
Voor kinderen die met Levelwerk werken worden feedbackmomenten 
ingepland. 

7 
Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces  

De leerlingen werken met taakbrieven en kunnen binnenkort via de Snappet 
hun eigen leerdoelen bijhouden.  

8 
Gebruik digitale 
middelen 

In ieder lokaal hangt een digibord. In school staan ruim voldoende  computers. 
 

*) Normindicator van de inspectie 

 

 
Notities  

 
- Eén keer per jaar voeren we een gezamenlijk schoolproject uit rond een vastgesteld thema. 
- De methode Moet je Doen wordt in de komende jaren als bronnenboek toegepast voor de verschillende 

vakgebieden. 
 
Actie: ontwikkelen taalbeleidsplan ( doorgaande lijn lezen, spelling, woordenschat) 

 
Voor de verdere uitwerking van ons leerstofaanbod verwijzen we naar de handleidingen van de 
methodes, de diverse onderwijsinhoudelijke beleidsplannen en de groepsadministratie. 
 
4.2.3 Ons Onderwijsleerproces 

 

De inrichting van ons onderwijsleerproces 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Groepering  van de 
leerlingen 

We werken met homogene groepen. Uitgangspunt hierbij is convergente 
differentiatie. We hanteren de doelen behorende bij de methode.  
In verband met het  leerlingenaantal werken we met een combinatiegroep 1/2, 
3/4, 5/6 en 7/8. Waar mogelijk is er een gelijk aanbod voor beide groepen 
(met name bij beeldende vorming, gymnastiek en de kennisvakken). 

2 
 

Duidelijke uitleg* Wij hanteren het directe instructiemodel. De kinderen worden hier actief bij 
betrokken.  

3 
 

Taakgerichte 
werksfeer*  

We hanteren een duidelijke weekplanning met taakbrieven.  

4 
 

Actieve 
betrokkenheid van 
leerlingen* 

Gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen bij de instructie.  
Aandacht voor intelligenties / talenten kinderen.  
 

5 
 

Afstemmen en 
differentiëren 

In de groepsoverzichten en de groepsplannen zijn de afstemming in instructie 
en de differentiatie in verwerking duidelijk beschreven. 
We maken gebruik van methodes met basis, herhaling en verdieping. 
In groep 1/2 werken we vanuit een beredeneerd aanbod. 
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6 
 

Feedback  Onze feedback is zowel gericht op de inhoud (wat), als op het proces (hoe, 
oplossingsstrategie).  
We zorgen dat leerlingen zo snel mogelijk feedback krijgen.  
Voor kinderen die met Levelwerk werken worden feedbackmomenten 
ingepland. 
 

7 
Verantwoordelijkheid 
leerlingen eigen 
leerproces  

De leerlingen werken met taakbrieven.  

8 
Gebruik digitale 
middelen 

In ieder lokaal hangt een digibord. In school staan ruim voldoende  computers. 
 

 
9 

 
 
 

 

*) Normindicator van de inspectie 

 

Notities  
 
Voor de verdere beschrijving van onze onderwijskundige inrichting en borging verwijzen wij naar:  de 
groepsplannen, de handleidingen van de methodes en de groepsmappen.  
 

 
 
 

4.3 Aanvullend onderwijskundig beleid 
 

Een aantal onderwijsinhoudelijke beleidsterreinen hebben wij beschreven in afzonderlijke 
beleidsdocumenten. In die documenten beschrijven wij o.a. doelstellingen, inhoud, 
organisatie/werkwijze, doorgaande lijn, planning en verbeteractiviteiten. Het gaat om de volgende 
beleidsplannen: 

1. Bovenschools kwaliteitsbeleidsplan; 
2. Bovenschools zorgplan 
3. Beleidsplan Actief Burgerschap en Sociale Integratie 
4. Beleidsplan ICT 
5. Afspraken voor coöperatief  leren en tandemleren op cbs De Earste Trimen  
6. Ontwikkelagenda opbrengst gericht werken 
7. Schoolbeleid conflicthantering 

 
Deze documenten zijn een nadere uitwerking/specificatie van ons leerstofaanbod en derhalve 
bijlagen bij ons schoolplan. Desgewenst zijn deze documenten in te zien op school en opvraagbaar 
door bevoegde instanties als bestuur en inspectie. 
 

 

4.4 Beleid Ondersteuning en Zorgplicht 
 

De inrichting van onze Ondersteuning en Zorgplicht 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Samenhangend systeem voor het 
volgen van leerlingen* 

� Volgsysteem kleuters  
� Methodegebonden toetsen 
� Leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) 
� Groepsbesprekingen  
� Effectieve leerlingbesprekingen 
� Consultatieve leerlingbesprekingen 
� Leerling-dossiers 
 

2 
 

Planmatige uitvoering van de zorg* � Groepsplan voor alle leerlingen (cyclus van minimaal 2 x per 
jaar) 

� Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte 

� Extra ondersteuning beschreven in het groepsplan voor de 
leerlingen die onvoldoende vaardigheidsgroei laten zien  

3 
 

Analyseren leerling- en 
groepsresultaten. 

� Groepsoverzicht 
� Groepsbespreking 
� Leerling-bespreking 
� Trendanalyses ( 2 x per jaar) 
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4 
 

Ondersteuning leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften  

Voor leerlingen die zijn losgekoppeld van het groepsaanbod stellen 
we een Ontwikkelingsperspectief op. Het gehanteerde model 
voldoet aan de inspectie-eisen. Minimaal twee keer per jaar 
evalueren we de ontwikkeling en kijken daarbij of de leerling zich 
ontwikkelt conform de verwachtingen en evalueren we de 
ontwikkeling met de ouders. 

5 
 

Vroegtijdige signalering van 
leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 

� Periodiek zijn er overdracht gesprekken met de 
Peuterspeelzaal voor kinderen die in de komende periode 
worden verwacht. 

� We gebruiken een uitgebreid intakeformulier voor een 
vroegtijdige signalering. 

� In groep 1/2 hanteren we naast de cito-toetsen de 
letterkennis signalering van het dyslexieprotocol 

 

6 
 

Afspraken over zittenblijven en 
doorstroming 

Schoolbeleid doubleren 
 

7 
 

Samenwerking met externe 
instanties. 

We werken samen met: 
- SWV Friesland 
- Gebiedsteam gemeente SWF 
- Cedin (hoogbegaafdheid) 
- AB Cluster 2 
- DOK  
- GGD/JGZ  
- Integrale Vroeghulp (voormalige VTO) 
- Logopedie 
- Fysiotherapie 
- Leerplichtambtenaar 
- Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voormalige BJZ) 

 
8 

 
Betrekken van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind. 
 

 
Zie onder Ouderbeleid (4.5) 

*) normindicator inspectie 

 

Notities  
 
 
 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van de ondersteuning en zorgplicht en 
ondersteuning en borging verwijzen wij naar het zorgplan van Stichting Palludara en ons 
Schoolondersteuningsprofiel. 
 

4.5 Ouderbeleid 
 
De inrichting van ons ouderbeleid  

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Ouders informeren over 
schoolbeleid en schoolactiviteiten 

Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief  
Ouderavonden 
Informatiebrief aan het begin van het schooljaar 

2 
 

Ouders betrekken bij 
schoolactiviteiten 

Ouderraad 
Activiteitencommissie 
Ouderhulphulpformulier 
Vieringen 
Schoolfestiviteiten (bv. Fancy Fair) 

3 
Ouders betrekken bij schoolbeleid 
 

Medezeggenschapsraad 
Ouderpanel 

4 
 

Op de hoogte stellen van  
opvattingen en verwachtingen van 
de ouders 

Oudertevredenheidsonderzoeken 
Ouderpanel 
 

5 

Ouders betrekken bij de 
ontwikkeling van hun kind. 
 

Rapport en rapportbespreking (2 keer per jaar) 
Voortgangsgesprek aan begin van het schooljaar 
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Tussendoorcontacten indien nodig (met evt. overdrachtschrift) 
Overleg met ouders over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
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Notities  
 
 

 
 
Voor de verdere beschrijving van ons ouderbeleid en borging verwijzen wij naar onze Schoolgids,  
kwaliteitszorgsysteem, reglementen OR/MR en School Ondersteunings Profiel (SOP). 
 
 

4.6 Personeelsbeleid  
 

4.6.1 Beleid bestuur 

 

Personeelsbeleid: onze uitgangspunten 
 

1. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis van het Integraal Personeels Beleidsplan 
(IPB); 

2. Van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier; 
3. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 
4. Individuele scholing en teamscholing dient zoveel mogelijk bij te dragen aan de 

onderwijsontwikkeling van onze school en de deskundigheidsbevordering van de mensen 
die er werken; 

5. Teamscholing is onontbeerlijk voor versterking van het professioneel handelen in school en 
de ontwikkeling van een professionele en opbrengstgerichte cultuur; 

6. Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken of algemene 
schooltaken conform het afgesproken taakbeleid; 

7. De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en 
loopbaangesprek) is erop gericht “het beste uit mensen te halen”; 

8. Effectieve- en consultatieve leerlingbespreking (intervisie), coaching en klassenbezoeken 
door directeur en IB-er zijn gericht op versterking van het (didactisch) handelen in de klas 
en het optimaliseren van leerresultaten. 

 
 
 
Personeelsbeleid: nadere uitwerking 
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij naar de relevante 
documenten zoals: personeelsbeleidsplan, regeling gesprekscyclus en scholingsbeleid. 
 
4.6.2 Ons personeelsbeleid  

 
De inrichting van ons personeelsbeleid  

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Professionele cultuur  - Als één team naar buiten treden (ouders, leerlingen, etc.); 
- Houden aan afspraken; 
- Focussen op onderwijskwaliteit; 
- Naar elkaar luisteren en op een open manier met elkaar communiceren; 
- Rekening met elkaar houden; 
- Elkaars eigenheid respecteren; 
- Verantwoordelijkheid tonen voor onze eigen taak (bv. groep) en voor de 

school als geheel; 
- Over professioneel gedrag feedback kunnen geven en ontvangen; 
- Van fouten kun je leren; 
- Niet “eindeloos praten”, maar dóen; 
- Tonen van ‘persoonlijk leiderschap’ (initiatief tonen, proactief zijn). 

2 

Professioneel leiderschap 
 

- Houden aan afspraken; 
- Duidelijk zijn; 
- Structuur bieden; 
- Tonen van voorbeeldgedrag; 
- Focussen op onderwijskwaliteit; 
- Heeft hoge verwachtingen; 
- Ondersteunen en faciliteren van medewerkers; 
- Optimisme tonen. 
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3 
 

Besluitvorming - Werken met werkgroepen (verantwoordelijk voor een ‘project’); 
- De directeur beslist op basis van het belang van de kinderen; 

 

4 
 

Professionalisering  We onderscheiden: 
a) Teamontwikkeling in kader van schoolontwikkeling (passend bij het 

schoolbeleid en bestuursbeleid); 
b) Persoonlijke ontwikkeling in het kader van de schoolontwikkeling en 

individuele ontplooiing (passend bij schoolbeleid en bestuursbeleid) 
 
 
 

Praktijk: 
- Studiedagen rond een vastgesteld thema; 
- Scholingsbijeenkomsten  
- Collegiale visitaties  
- Groepsbezoeken door directie of intern begeleider a.d.h.v. een kijkwijzer; 
- Deelnemen aan cursussen, opleidingen; 
- Interne intervisiebijeenkomsten 
- Stichting breed intervisiebijeenkomsten (bouwoverleg) 
- Bijhouden vakliteratuur.  

5 
 

Gesprekscyclus  - Groepsbezoek (jaarlijks minimaal twee keer) 
- Functioneringsgesprekken (Ontwikkelgesprek) en Beoordelingsgesprek in 

een cyclus van 4 jaar. 

6 
Begeleiding nieuwe 
(jonge) leerkrachten 

- Nieuwe leerkrachten krijgen een ‘coach’ toegewezen.  
- Na een aantal weken groepsbezoek door de directeur. 
- Indien nodig extra begeleiding  

7 Wet Bio - Iedere medewerker heeft een bekwaamheidsdossier.  

 
 

 
 

 

 

Notities  
Opstellen van een huishoudelijk reglement 

 
Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons personeelsbeleid verwijzen wij naar ons 
Integraal Personeels Beleidsplan. 

 

 

4.7 Veiligheidsbeleid  
 

4.7.1 Bestuursbeleid  

 

Sociale veiligheid: onze uitgangspunten 
1. Onze school heeft het beleid voor de waarborging van sociale veiligheid van leerlingen en 

personeel vastgelegd in ons beleidsplan ‘sociale veiligheid’ (agressie, geweld en seksuele 
intimidatie) 

2. Wij handelen in school conform deze afspraken;  
3. Wij voeren een incidentenregistratie en wanneer zich incidenten voordoen op het gebied 

van agressie, geweld en seksuele intimidatie handelen wij conform de wijze die is 
vastgelegd in ons beleidsplan sociale veiligheid; 

4. Wij voeren een actief beleid om pesten tegen te gaan (anti-pest-protocol); 
5. Leerkrachten zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag; 
6. Wij passen de gedragsregels op school en in de klas consequent toe en evalueren die 

regelmatig in het team en met onze leerlingen; 
7. Onze school stelt zich jaarlijks op de hoogte van de veiligheidsbeleving van kinderen 

(middels het LVS voor sociaal emotionele ontwikkeling), leerkrachten 
(functioneringsgesprekken en personeelsenquête), ouders (ouderenquête); 

Wij communiceren relevante aspecten van ons veiligheidsbeleid o.a. klachtenregeling en 
vertrouwensinspecteur richting ouders (schoolgids). 
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4.7.2 Ons veiligheidsbeleid 

 
 De inrichting van ons veiligheidsbeleid 

 Aspect Zichtbare kenmerken 

1 
 

Veiligheidsbeleving 
leerlingen 

- Jaarlijks afname van LVS sociale emotionele ontwikkeling (waarin 
items over veiligheidsbeleving)  

- Analyseren van de gegevens op individueel, groeps- en 
schoolniveau 

- Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel- groeps- of 
schoolniveau. 

2 
 

Veiligheidsbeleving 
personeel  

- Veiligheidsbeleving van personeel is vast agendapunt van het 
jaarlijkse functioneringsgesprek; 

- Een keer per vier jaar wordt in he kader van het RI&E een 
vragenlijst onder het personeel afgenomen;  

- Indien noodzakelijk actie ondernemen op individueel- groeps- of 
schoolniveau. 

3 Veiligheidsbeleving ouders - In het tevredenheidsonderzoek ( 1 per 4 jaar) zijn vragen over 
veiligheid opgenomen. 

4 
 

Inzicht in incidenten - Hanteren van de (digitale) incidentenregistratie.  
- Indien noodzakelijk actie ondernemen. 

5 
 

Beleid ter voorkomen van 
incidenten in en rond de 
school 

- Wij hanteren de volgende protocollen 
Pestprotocol, protocol sociale media; 

- We zorgen voor voldoende toezicht wanneer leerlingen gebruik 
maken van internet (computerscherm is zichtbaar voor de 
leerkracht). 

6 
 

Leerlingen gaan op een 
respectvolle manier met 
elkaar om 

- We hebben een aanbod sociale vaardigheden (Kanjertraining en 
Trefwoord) 

- We hanteren algemene gedragsregels. 
- De regels zijn opgenomen in de schoolgids. 
- In de groepen worden groepsregels opgesteld. 
- Leerkrachten tolereren geen pestgedrag, uitingen van 

discriminatie of racisme; 
- We zorgen er voor dat er altijd voldoende toezicht is op het plein 

(tijdens de pauzes en een kwartier voor en na schooltijd); 
7 
 

Omgaan met ingrijpende 
gebeurtenissen. 

- Zie notities onder dit schema 

8 
 

Fysieke veiligheid. - Ontruimingsplan 
- ARBO plan 
- Voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners. 
- Protocol medisch handelen en medicijntoediening bij leerlingen. 
- Jaarlijks minimaal twee ontruimingen. 
- Gedragsregels voor parkeren (auto en fiets) bij halen en brengen 

van kinderen. 
- Jaarlijkse keuring speeltoestellen. 

9 Contact met Externe 
instanties in kader van 
Veiligheid. 

- Meldcode huiselijk geweld en mishandeling; 
- Vertrouwensinspecteur; 
- CJG  

 

 

 
Notities  
Actie: uitwerken van: 
- Protocol Verdriet en Rouw 
- Protocol opvang personeel bij schokkende gebeurtenis 
- Protocol opvang leerlingen bij schokkende gebeurtenis. 
- Protocol informeren ouders en omgaan met de pers. 
- Verkeerplan 
- Voldoende BHV-ers 

 
Veiligheidsbeleid: nadere uitwerking 

Voor de verdere beschrijving van de inrichting van ons veiligheidsbeleid verwijzen wij naar ons 
Veiligheidsplan van Stichting Palludara en de schoolgids.  
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Hoofdstuk 5: Doelen voor de komende periode 
 

 

 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geven we een totaaloverzicht van alle doelen voor de komende schoolplanperiode.  
Om te komen tot deze doelen hebben een analyse uitgevoerd aan de hand van de vraag: hoe 
verhoudt zich de huidige situatie tot de gewenste situatie.  
Welke opdracht hebben we ons gesteld (missie) en welke ontwikkeling is noodzakelijk om deze 
opdracht te verwezenlijken als we kijken naar onze onderwijskundige context, de trends en ons 
kwaliteitsprofiel (hoofdstuk 3) en de huidige inrichting van ons onderwijs (hoofdstuk 4).  
 

Bij het maken van de keuzes hebben we ons nadrukkelijk laten leiden door de onderwijsbehoeften 
van onze leerlingen. 
Daarnaast hebben de beleidsvoornemens getoetst aan: 

- De bestuurlijke opdracht; 
- Het toezichtkader van de onderwijsinspectie; 
- De wettelijke verplichtingen; 

 

5.2 Overzicht van de doelen 
 
In de onderstaande tabel geven we een opsomming van onze doelen voor de komende vier jaar.  
Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende doelen (met name de 
samenhang tussen nieuw beleid en deskundigheidsbevordering).  
Per doel is aangegeven welke analyse hieraan ten grondslag ligt, wat is de aanleiding of welk 
strategisch doel willen we hiermee bereiken.   
 

 
Wat willen we bereiken? (Overzicht van de 
doelen ) 

 Waarom (aanleiding / onderbouwing) 

1 
De basishouding professionele leerkracht is 
zichtbaar bij elke leerkracht 

Strategisch Beleidsplan Palludara 

2 
Alle leerlingen zijn zichtbaar mede-eigenaar van 
hun leerproces 

Strategisch Beleidsplan Palludara 

3 Passend onderwijs is zichtbaar op onze school Strategisch Beleidsplan Palludara 

4 
We zijn één van de talentscholen van Stichting 
Palludara 

Strategisch Beleidsplan Palludara /  

5 
We werken bij de vakgebieden rekenen, spelling 
en (begrijpend) lezen groep doorbrekend.  

Strategisch Beleidsplan Palludara / 
Leerlingenpanel 

6 
Er is sprake van een doorgaande zorglijn met het 
Bogerman College  

Strategisch Beleidsplan Palludara 

7 
Er wordt gewerkt vanuit het 5 – fasen 
stappenplan voor spelling.  

Analyse eind – en tussenopbrengsten 

8 

Er is een doorgaande lijn voor voortgezet 
technisch lezen in de analyse, het aanbod en de 
tijdsplanning. Het resultaat zit in iedere groep 
minimaal op ons normdoel. 

Analyse tussenopbrengsten 

9 
We vervolgen de extra aandacht voor 
woordenschat als doorgaande lijn in de school 
(met woorden in de weer) 

Analyse eind opbrengsten 

10 
We oriënteren ons op het invoeren van 
groepsplannen in Parnassys. 

ICT – beleidsplan 

11 We oriënteren ons op het inzetten van Tablets  ICT – beleidsplan en leerlingenpanel 

12 Er wordt beleid gemaakt voor dyscalulie  Schooljaarplan / Passend Onderwijs 

13 
Doelgericht werken vanuit de 
onderwijsbehoeften. 

Audit opbrengst gericht werken 

14 
Bekwaamheidsdossier HR –digitaal Audit opbrengst gericht werken 

 
  15 Stichtingsbreed nieuwe didactische inzichten Audit opbrengst gericht werken 
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inventariseren en aanbieden.  

  16 
Verlengde instructie, gericht op de specifieke 
onderwijsbehoeften 

Audit opbrengst gericht werken 

17 
Klaar-opdrachten laten aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften. 

Audit opbrengst gericht werken 

18 
Afstemmen van de leertijd op de 
onderwijsbehoeften 

Audit opbrengst gericht werken 

19 
Door een juiste analyse komen we tot de juiste 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 

Audit opbrengst gericht werken 

20 

De leerkrachten  geven elkaar inhoudelijke 
feedback geven en delen expertise. 
Er ontstaat een doorgaande didactische lijn en 
voorspelbaarheid voor de leerlingen. 

Audit opbrengst gericht werken 

21 
Bij de dagplanning van de instructiegroepen vindt 
bij de risico kinderen ook een korte evaluatie 
plaats op een observatieformulier. 

Audit opbrengst gericht werken 

22 
WMK-digitaal wordt aangeschaft Audit opbrengst gericht werken / 

Kwaliteitszorg 

23 

Er volgt een protocol van: 
- Protocol Verdriet en Rouw 
- Protocol opvang personeel bij schokkende 

gebeurtenis 
- Protocol opvang leerlingen bij schokkende 

gebeurtenis. 
- Protocol informeren ouders en omgaan met 

de pers. 

Veiligheidsbeleid 

24 
Ouderbetrokkenheid vergroten binnen duidelijke 
kaders voor de ouders 

SWOT 

25 
Oriënteren op de mogelijkheden voor een Brede 
school.  

SWOT 

26 Implementatie continurooster Schooljaarplan 
27 Visie ontwikkelen op het omgaan met huiswerk Kwaliteitskaarten 
28 Zorgen voor minimaal twee geschoolde bhv-ers Kwaliteitskaarten 

29 
Verwerken methode gebonden toetsen in 
Parnassys  

Kwaliteitskaarten 

30 
Doorgaande lijn / afspraken in aanbod voor 
begaafde leerlingen 

Kwaliteitskaarten 

31 Ontwikkelen van een visie op het jonge kind Kwaliteitskaarten 

32 Beredeneerd aanbod voor de overgang 2-3  Kwaliteitskaarten 

33 
Coaching en ondersteuning voor beginnende 
leerkrachten 

Kwaliteitskaarten 

34 
Vaste overdrachtsmomenten tussen 
peuterspeelzaal en basisschool (Brede School) 

Kwaliteitskaarten 

35 Doorgaande lijn PO – VO Kwaliteitskaarten 

36 
Zorgen voor uitdagende extra opdrachten voor 
kinderen, als ze klaar zijn met hun taken.  
(beleid meer – en  hoogbegaafdheid) 

Leerling tevredenheidpeiling  

37 Veiligheid op weg naar school Oudertevredenheid peiling 

38 Aandacht voor goede prestaties (talenten) Oudertevredenheid peiling 

39 
Omgang van de kinderen onderling / aandacht 
voor pestgedrag  

Oudertevredenheid peiling 

40 Korte lijnen tussen ouders en leerkrachten Ouderpanels 

41 Oog voor het individuele kind Ouderpanels 

42 Ontwikkelen taalbeleidsplan  Leerstofaanbod 

 

 

 

 



Model Schoolplan 2015 – 2019 Copyright © Cedin  

Juli 2015  Schoolplan 2015 – 2019 cbs De Earste Trimen Pagina 26 

5.3 Speerpunten voor de komende schoolplanperiode 
 

- Passend onderwijs  / Handelingsgericht werken (groepsplannen), met een focus  
  op het omgaan met gedragsproblematiek. 
- Taalbeleidsplan: doorgaande lijn lezen, spelling en woordenschat 
- Brede school (talentschool) en doorgaande (zorg)lijn met VO (oa. techniek)  
- Oriëntatie op Tablets  
- Groep doorbrekend werken met niveaugroepen / eigenaarschap leerlijnen bij leerlingen  
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Hoofdstuk 6: Meerjarenplanning 
 

 

 

6.1 Inleiding 

 
Hieronder vindt u onze meerjaren planning voor de periode 2015 – 2019 ondergebracht in een 4-
jarenplanning met aandacht voor de kwaliteitscyclus van plannen, uitvoeren en evalueren (PDCA). 
Bij de meerjarenplanning en hebben we ons laten leiden door: 

- Beleidskeuzes van de school (Hoofdstuk 5) 
- Reeds ingezette ontwikkelingen; 
- Financiën / meerjaren investeringplan; 
- Draagvlak en haalbaarheid. 

 
De meerjarenplanning is ondergebracht in vijf domeinen: 

• Domein 1: Kwaliteitszorg. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met visie- 
en beleidsontwikkeling en de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg.  

• Domein 2: Onderwijs en Leren. In dit domein staan alle doelen die te maken hebben met 
het primaire proces, de praktijk op de werkvloer. 

• Domein 3: Beleid Ondersteuning en Zorgplicht. In dit domein staan alle doelen die te 
maken hebben met de begeleiding van alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan en de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

• Domein 4: Domein Management en Organisatie. Het gaat hierbij om zaken die op 
managementniveau worden geregeld. Ook de inrichting en uitvoering van het 
personeelsbeleid vallen onder dit domein. 

• Domein 5: Professionalisering. Dit domein vormt de meerjaren-scholingsplanning van de 
school.  

Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten en 
de planning hiervan in de verschillende domeinen. 
 
Onze meerjarenplanning vormt de onderbouwing van het schoolbeleid voor de komende vier 
schooljaren. Per schooljaar werken we onze beleidsvoornemens nader uit in een SMART 
geformuleerd jaarplan.  
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6.2 Meerjarenplanning 2015 - 2019 
 

  15-16 16-17 17-18 18-19 

 Domein1: Kwaliteitszorg 

 
Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 
WMK-digitaal wordt aangeschaft en 
ingevoerd 

x        

2 

Ouderbetrokkenheid vergroten met 
duidelijke kaders voor de ouders. 
Met korte lijnen tussen ouders en 
leerkrachten. 

x  x  x  x  

3 
Er wordt een taalbeleidsplan 
ontwikkeld 

  x  x    

4 OTP en LTP       x  

5 
Visie ontwikkelen op het omgaan 
met huiswerk 

x        

6 
Omgang van de kinderen onderling 
/ aandacht voor pestgedrag 

x  x  x  x  

 
 
  15-16 16-17 17-18 18-19 

 Domein2: Onderwijs en Leren 

 
Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 
Alle leerlingen zijn zichtbaar mede-
eigenaar van hun leerproces 

  x  x  x  

2 

We werken bij de vakgebieden 
rekenen, spelling en (begrijpend) 
lezen groep doorbrekend. 

  x  x  x  

3 
Er wordt gewerkt vanuit het 5 – 
fasen stappenplan voor spelling.  

x  x  x  x  

4 

Er is een doorgaande lijn voor 
voortgezet technisch lezen in de 
analyse, het aanbod en de 
tijdsplanning. Het resultaat zit in 
iedere groep minimaal op ons 
normdoel. 

x  x  x  x  

5 

We vervolgen de extra aandacht 
voor woordenschat als doorgaande 
lijn in de school (met woorden in de 
weer) 

x  x  x  x  

6 
Beredeneerd aanbod voor de 
overgang 2-3 

x  x  x  x  

7 
Ontwikkelen van een visie op het 
jonge kind 

x        

 
 
  15-16 16-17 17-18 18-19 

 Domein 3: Beleid Ondersteuning en 

Zorgplicht 

Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 

Passend onderwijs is zichtbaar op 
onze school (Handelingsgericht 
werken) 
Doelgericht werken vanuit de  
onderwijsbehoeften. Vanuit een 
duidelijke analyse komen tot een 
passende verlengde instructie, de 
juiste klaar-opdrachten en de juiste 
leertijd.  

x  x  x  x  

2 

We oriënteren ons op het invoeren 
van groepsplannen in Parnassys. 
 

x        
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3 

Er wordt beleid gemaakt voor 
dyscalulie 
 

x  x      

4 

Bij de dagplanning van de 
instructiegroepen vindt bij de risico 
kinderen ook een korte evaluatie 
plaats op een observatieformulier. 

x  x  x  x  

5 
Doorgaande lijn / afspraken in 
aanbod voor begaafde leerlingen 

  x  x  x  

6 Oog voor het individuele kind x  x  x  x  

 
 
  15-16 16-17 17-18 18-19 

 Domein 4: Management & Organisatie 

 
Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 

We zijn één van de talentscholen 
van Stichting Palludara (aandacht 
voor goede prestaties) 

    x  x  

2 
Er is sprake van een doorgaande 
(zorg)lijn met het Bogerman College 

  x  x  x  

3 
We oriënteren ons op het inzetten 
van Tablets 

x        

4 
Oriënteren op de mogelijkheden 
voor een Brede school. 

x        

5 Implementatie continurooster x        

6 

Stichtingsbreed nieuwe didactische 
inzichten inventariseren en 
aanbieden.  

x  x  x  x  

7 

Er volgt een protocol van: 
- Protocol Verdriet en Rouw 
- Protocol opvang personeel bij 

schokkende gebeurtenis 
- Protocol opvang leerlingen bij 

schokkende gebeurtenis. 
- Protocol informeren ouders en 

omgaan met de pers. 

  x  x    

8 ICT – beleidsplan uitvoeren x  x  x  x  

9 
Extra aandacht voor veiligheid op 
weg naar school (verkeersplan)  

x        

 
 
  15-16 16-17 17-18 18-19 

 Domein 5: Professionalisering 

 
Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  Planning  Budget  

1 

De basishouding professionele 
leerkracht is zichtbaar bij elke 
leerkracht 

x  x  x  x  

2 
Bekwaamheidsdossier in HR –
digitaal 

x  x  x  x  

3 

De leerkrachten  geven elkaar 
inhoudelijke feedback geven en 
delen expertise. Er ontstaat een 
doorgaande didactische lijn en 
voorspelbaarheid voor de leerlingen 

x  x  x  x  

4 
Zorgen voor minimaal twee 
geschoolde bhv-ers 

x  x  x  x  

5 
Coaching en ondersteuning voor 
beginnende leerkrachten 

x  x  x  x  

6 Nascholing Kanjertraining x    x    
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Hoofdstuk 7: Verwijzing 
 

 
 
 

7.1 Inleiding  
 

Dit laatste hoofdstuk biedt een overzicht van beleidsdocumenten waarnaar wij in dit schoolplan 
hebben verwezen. Deze documenten zijn feitelijk nadere specificaties/uitwerkingen van 
(onderdelen van) ons schoolplan. Wij beschouwen deze documenten daarom als bijlagen bij dit 
schoolplan. Ze zijn in te zien en te raadplegen op school en opvraagbaar voor bevoegde instanties 
als bestuur en inspectie. 
 

7.2 Overzicht verwijzingen 
 
   
  

Beleidsdocumenten 

1 Audit opbrengst gericht werken  School aan Zet  2014 

2 Strategisch beleidsplan Stichting Palludara 

3 Zorgplan Stichting Palludara 

4 Personeelsbeleidsplan Stichting Palludara 

5 Schooljaarplan 

6 Cito - lvs 

7 Inspectierapport 

8 Tevredenheidsonderzoeken 

9 Kwaliteitszorgsysteem (SON) 

10 ICT - beleidsplan 

11 Beleidsplan Sociale Veiligheid Stichting Palludara 

12 Schoolgids 

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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Formulier Vaststelling Schoolplan 
 

 
Naam school: cbs De Earste Trimen 
 
 
Adres: H. Pollemastrjitte 2    8771 RT 
 
 
Plaats: Nijland 
 
 
Brinnummer: 07HP 
 
 
Het bevoegd gezag heeft het schoolplan van bovengenoemde school voor 
de planperiode 2015-2019 vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van 
de Wet op het Primair Onderwijs voor de periode van 4 jaar. 
 
 
 
Namens het bevoegd gezag, 

 
 

__15-6-2015__________________________  (datum) 
  
 
__J.J.Fortuin__________________________  (naam) 
 
 
__directeur/bestuurder__________________________  (functie) 
 
 
 
 

 
____________________________  (handt.) 
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